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Video: Correa contractava prostitutes com a part de les
pràctiques corruptes amb alts càrrecs del PP
Data: 18 de setembre del 2015
Mitjà:Cuatro Noticias 20h, minut 13:09 – 14:27 durada 1' 20''
Resum: Una treballadora de l'ajuntament de Boadilla revela
una gravació on l'ex secretaria de Francisco Correa explica que
ell contractava prostitutes per a càrrecs amb qui tenia negocis
corruptes.

Una informació de Cuatro sobre corrupció és poc respectuosa
amb les treballadores sexuals
La cadena televisiva Cuatro emet una notícia on es difon l'enregistrament d'una
conversa en què l'exsecretària de Francisco Correa -processat per corrupció en la
trama Gürtel- explica a una empleada de l'ajuntament de Boadilla, que el seu cap
rebia visites de polítics i li encarregava serveis sexuals: «A ver... necesito chicas
altas, rubias, que sean putas, muy putas...».
El vídeo presenta a Correa com a corrupte i masclista, però ho fa de forma poc
respectuosa amb les treballadores sexuals que ordenava contractar per segellar els
negocis.
Els regals o favors que Correa fes als polítics corruptes són rellevants. En particular,
ho és que pagués serveis sexuals, però això no legitima que la forma degradant
amb què ell ho demana passi a l'espectador sense fer-ne cap comentari crític.
La veu de l'exsecretària a la cinta és un indici plausible que Correa utilitzava serveis
sexuals i, per tant, té un alt valor informatiu. Ara bé, la forma en què és descrita
l'ordre de Correa mostra una falta de respecte cap a elles perquè implícitament les
presenta com a 'indecents', - «putas, muy putas» - per a una audiència que
comparteix la moral hegemònica i com a mer objectes per a la satisfacció dels
homes - «altas y rubias» -.
A més, que la notícia emeti les paraules de l'exsecretària li dóna espectacularitat,
però ho fa sense explicitar què és el que considera reprovable en el fet que Correa
les contractés. Al no deixar clar, en un col·lectiu tan condemnat socialment, la peça
obre la porta perquè els espectadors simplement i superficialment menyspreïn les
treballadores sexuals sense fer-se cap qüestionament de les creences
estigmatitzants que ja tenien.

Imatge
Imatges del plató. Parla presentador. Imatge
de Correa de fons.

Text
(Presentador)
Hoy en los informativos de Cuatro en las
mañanas, han desvelado las grabaciones
realizadas a la antigua secretaria de Francisco
Correa. Mayca Jiménez. Unas grabaciones
realizadas por una antigua trabajadora del
Ayuntamiento de Boadilla, grabaciones
realizadas sin su conocimiento, que implican
en la trama a más altos cargos del PP, y que
describen entre otrascosas las visitas de
Bárcenas al despacho del cabecilla de esta
red. Las grabaciones por su interés han sido
incorporadas a la instrucción judicial.

Veu en off d’un periodista: Imatges de
Correa dirigint-se als jutjats, després envoltat Veu en off:
de periodistes i càmeres.
La exsecretaria de Correa recibíaencargos
como este (grabacions):
Surt la gravació transcrita sobre una cartilla,
sobre la imatge de Correa.

“A ver …. Necesitochicasaltas, rubias, que
seanputas, muyputas….”.

Veu en off del periodista: Imatges de
Bárcenas caminant amb el que se suposa és
el seu advocat i entrant a un edifici. Es torna
a veure la gravació sobre una cartilla amb el
nom de la secretària.

Veu en off: Trabajaba hasta tarde así que dice
que una vez vió llegar a un ilustre visitante.
Se sent la grabació amb la veu de la
secretària: “Señor Correa esta aquí el señor
Barcenas.” Y salir Bárcenas con sobres” (la
veu de la secretaria).

La veu en off de la periodista altre cop:
Imatge d’unes mans posant un bitllet de 500
euros a uns sobre, seguit d’una caixa de
sabates on una mà hi posa un altre bitllet de
500 euros.

Sobres que salían y cajas de zapatos que
entraban.

(gravació):
La cartilla amb la gravació de la exsecretària
transcrita i la càmera va passant per sobre de “José Luis… ve al banco y saca… yo que sé
bitllets de 500 euros.
300.000 euros ya sabes como. Y venían en
La imatge canvia i surt Correa sortint d’un
cajas de zapatos”.
cotxe policial escortat per Guardia civils.

Veu en off del periodista:
Segueixen les imatges de Correa escortat per
la Guardia Civil mentre entra en els jutjats.
Tot seguit van sortint les imatges de totes les
persones que anomena la exsecretària.
Algunes en foto estàtica algunes en
moviment.

Imatge de Correa aixecant-se de la taula dels
acusats als jutjats escortat per dos policies.

Veu en off del periodista:
Según su secretaria la de Correa era además
una oficina de lo másconcurrida. “He visto a
Pío, Luis Barcenas, Jesús Merino, Isidro
Cuberos, Jesus Calvo…”.

Veu en off:
Grabaciones que ya están en manos del juez.

